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Concert- en activiteitenagenda 2011

2011

Zo. 8 mei Voorjaarsconcert.

Aanvang: 19.30 uur in ‘t “Hemeltje”.

Vr. 13 mei Deelname aan het zangersfestival in Terborg.

informatie volgt nog.

20.15-20.45 uur: inzingen.

21.15-21.45 uur: optreden.

Mei 16-21 Anjeractie.

Ma. 27 juni Laatste repetitie vóór de vakantie.

Zo. 3 juli Fietstocht. Organisatie bassen.

Ma. 15 aug. Eerste repetitie na de vakantie.

Zo. 18 dec. Kerstconcert St. Antoniuskerk.

Aanvang: 16.30 uur.

2012

Ma. 2 jan. Nieuwjaarsreceptie met huldiging van leden die in

2011 een jubileum vierden.

Organisatie door de tenoren.

Het volgende Koorvenster verschijnt op ma. 27 juni 2011.

Oplossingen van puzzels en bijdragen voor het volgende nummer

dienen uiterlijk ma. 13 juni 2011 te worden ingeleverd.
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Van de redactie

Het licht buiten verandert, de zon geeft meer warmte, de vogels

fluiten je ’s ochtends wakker, de koeien gaan springend de groene

wei in: het is weer lente!

Wat boffen wij Nederlanders, dat we die wisselende seizoenen

mogen meemaken. Emigranten noemen die verschillende seizoenen

als één van de dingen die ze missen. Ook als we naar de

natuurrampen van de laatste tijd kijken en de onrust in veel landen,

mogen wij gelukkig zijn dat we in dit deel van de wereld wonen.

Het Ulfts Gemengd Koor is ook aan een nieuw seizoen begonnen en

repeteert gemotiveerd voor het concert op 8 mei 2011. Aangezien wij

iedere maandag in de ni’je hemel zijn, hebben wij dit concert de

naam : “UGK in de hemel” gegeven. Nodig al je familie, vrienden,

buren en bekenden uit om op deze zondagavond te komen luisteren.

Misschien worden er op deze manier ook nog mensen zo enthousiast,

dat ze bij ons koor komen zingen.

De redactie wenst u veel leesplezier met dit nieuwe Koorvenster en

roept op om ook eens een bijdrage te leveren voor het volgende

Koorvenster.

Geniet van het voorjaar en de natuur, die zo prachtig is in dit seizoen.

Wilma
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Van de voorzitter

Het voorjaar zit er aan te komen. Je kunt het aan alles

merken. De dagen worden langer, de temperatuur hoger

en het begint te kriebelen. Het wachten is op de eerste

dag dat je weer heerlijk buiten in de zon kunt zitten en

van het nieuwe leven in de natuur kunt genieten.

2011 begon voor ons koor met de feestavond,

georganiseerd door de alten. Vier leden van ons koor werden gehuldigd.

Als eerste Jos Messink 40 jaar, daarna Stien Liebrand en Irrie Verholt 25

jaar en als laatste Diny Jansen 12 ½ jaar lid. Wij hebben allen op een

passende wijze bedankt voor hun inzet met een toespraak, oorkonde en

bloemen.

Op 28 januari overleed een trouw en goed lid van ons koor, Jos Verholt. Jos

is 12 jaar voorzitter van ons koor geweest en was daarnaast zeer succesvol

met het binnenhalen van sponsorgelden als die nodig waren voor grote

evenementen.

Wij hebben van hem op een waardige wijze afscheid genomen zoals elders

in dit Koorvenster te lezen is.

De jaarvergadering op 22 februari is goed verlopen. Stien Liebrand en

Frans van Hal waren aftredend en herkiesbaar. Zij werden herkozen. Wij

zijn erg blij dat zij weer deel willen uitmaken van het bestuur. Ook zijn wij

zeer ingenomen met Wilma Migchelbrink en Bertus Jansen. Wilma gaat de

PR onder haar hoede nemen en Bertus gaat de website up to date houden.

Voor de komende tijd zijn we druk met de voorbereidingen van de

concerten op 8 mei en 13 mei. Op zondag 8 mei zingen wij in ons

vernieuwde clublokaal. Het concert zal het “Ulfts Gemengd Koor in de

Hemel” heten en zal een luchtig karakter dragen Het is de bedoeling dat het

concert het koor laat zien met al zijn mogelijkheden.

13 Mei gaan wij naar Terborg en zingen wij op de vrijdag, de eerste dag

van de zangersdagen die door Arti Sacrum uit Terborg georganiseerd

worden.

Daarna de Anjercollecte en de jaarlijkse fietstocht en als we dat achter de

rug hebben zit het seizoen 2010/2011 er al weer op en begint de vakantie.

Maar voor de twee concerten in mei moet nog het nodige gedaan worden.

Dus kom trouw op de repetitie dan kunnen wij er zeker van zijn dat wij

goed voor de dag komen.

Stef
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SMALLTALK

Jaarvergadering Ulfts Gemengd Koor
21 februari 2011

Woord van de dirigent.

Geacht bestuur, dames en heren,

Voordat ik mijn woordenstroom over het afgelopen muzikale jaar

over u ga verspreiden, wil ik eerst toch enkele woorden tot u richten

over ons Jos Verholt, die toch nog vrij plotseling van ons is

heengegaan.

De meesten van jullie hebben Jos natuurlijk veel langer gekend dan

ik. In de tijd dat ik hem heb mogen ervaren, heb ik hem leren kennen

als een zeer betrokken zanger met een zeer eigen mening. Die

mening heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken en dat is

maar goed ook. Want alles dat uit de mond van Jos kwam was

weldoordacht en alles wat hij zei was bedoeld als een positieve

ondersteuning voor het koor en een opbouwende kritiek over de

uitvoering van de muziek. Daarbij had hij natuurlijk een dijk van een

stem en ik denk dat iedere bas eigenlijk wel dicht bij Jos had willen

staan, want als je bij Jos stond, kreeg je steun en ging je zelf ook

beter zingen.

Tijdens de uitvaart heb ik gehoord hoe Jos nog op velerlei andere

terreinen zijn sporen heeft verdiend. En daarom heeft hij ook deze

uitvaart gekregen, want die had hij verdiend. Nog nooit in de veertig

jaar dat ik al koren tijdens uitvaarten heb gedirigeerd of begeleid op

het orgel, heb ik zo’n uitgebreide uitvaart meegemaakt.

Maar nogmaals, het is goed dat wij samen met het Christelijk

Zelhems Mannenkoor hem op deze wijze hebben mogen begeleiden

en eren tijdens deze prachtige dienst.

Ik hoop dat datgene wat er tijdens die dienst is uitgesproken,

bewaarheid zal worden, namelijk dat we Jos als mens en als zanger

nooit zullen vergeten.
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We hebben muzikaal gezien een mooi jaar achter de rug. Het

voorjaarsconcert op zondag 18 mei was een echt voorjaarsconcert

qua repertoire en ook qua opbouw van ons programma. Door de

medewerking van het aspirantenkoor en het kinderkoor van de Ulftse

Nachtegalen hadden we een heel ander publiek en alle koren lieten

zich van hun goede kant zien, zodat het een mooi geheel werd, met

als klap op de vuurpijl het gezamenlijk zingen van de canon.

Het optreden bij het Oude IJsselstreek Muziekfestival was ook goed,

al moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk niet echt warmloop voor

dergelijke evenementen. Maar je moet toch als koor af en toe je

gezicht laten zien bij dergelijke gelegenheden.

Hoogtepunt was natuurlijk onze concertreis naar België. Veel is

erover gezegd en geschreven met name in het koorvenster en dat ga

ik niet allemaal herhalen. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het

goed is voor ons koor dat we regelmatig zo’n concertreis maken.

Muzikaal blijf je alert en ook voor de onderlinge samenhang is zo’n

reis natuurlijk uitermate geschikt. Ik hoop in ieder geval dat ik nog

een aantal van dit soort reizen met jullie mag meemaken.

Ook zeer geslaagd was het kerstconcert in samenwerking met het

kerkkoor van Gendringen en haar uiterst enthousiaste dirigent Cindy.

Een mooi afwisselend programma van beide koren, goed gezongen.

Wat is het dan heerlijk als je als dirigent voor zo’n groot koor mag

staan op de momenten waarop we samen zongen.

Het slotlied was een echte uitsmijter! Enkele dagen later stonden we

alweer in onze koorkleding, ditmaal om de mensen van Debbeshoek

alvast een fijn kerstgevoel te geven. Wat een geluk dat er dan een

tweede dirigent is, die de zaak kan overnemen als het nodig is. Het

was me het ritje wel: ik was om 16.30 uur al uit Bodegraven

vertrokken, maar vanwege een ongeluk op de A12 bij Driebergen

liep ik een behoorlijke vertraging op. Gelukkig heb ik toch nog een

groot deel van het concert kunnen dirigeren. Wat een genot is het om

te zien, hoe deze mensen dan van onze muziek kunnen genieten.

Alois, bedankt voor al die keren dat je het van mij hebt

overgenomen!
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Ik ben zeer tevreden over het repetitiebezoek. Iedereen is zich ervan

bewust dat, ondanks dat we met velen zijn, je niet zomaar weg kunt

blijven. Over het algemeen wordt er ook goed en geconcentreerd

gerepeteerd met af en toe een humoristisch moment ertussendoor. En

zo moet het ook zijn. Waar ik ook heel blij mee ben is het feit dat de

verhouding tussen het aantal tenoren en bassen is verbeterd. Het is

ook duidelijk hoorbaar dat de tenoren met een groter aantal zijn en

dat is alleen maar als heel positief te kenmerken. Alleen bij de alten

zouden we nog wat versterking kunnen gebruiken, al wil dat niet

zeggen dat er bij de andere partijen geen mensen meer welkom zijn.

In dat kader wil ik u blijven aansporen om te kijken of u geen nieuwe

leden voor ons koor weet te strikken.

Een punt van zorg blijft wel het zuiver zingen van à capella werken.

We zijn snel geneigd om te gaan zakken en op zich hoeft dat niet,

want we zijn sterk genoeg als koor. Het is ook een kwestie van

bewust ermee bezig zijn. Luister goed naar elkaar, haal goed adem en

vooral: gebruik je ademsteun goed. We zijn absoluut een goed koor,

maar op dit punt valt nog winst te behalen. Ik hoop dat we hier de

komende tijd alert op blijven.

Over het programma voor de komende tijd is al gesproken. Ik hoop

dat we het voor elkaar zullen krijgen om het Weinachtsoratorium van

Mϋller te zingen met begeleiding van een orkest. Het is een prachtig 
werk met veel afwisseling en voor het koor niet moeilijk om in te

studeren. Ik heb dit werk zelf mede uitgevoerd als organist twee jaar

geleden in Wyler. Het is echt de moeite waard en we zullen hier

zeker een mooi succes mee behalen.

We zullen de komende tijd ons beste beentje voor moeten zetten om

de beide optredens die gepland staan in mei tot mooie muzikale

momenten te laten worden.

Graag wil ik tot slot enkele woorden van dank uitspreken. En ik

begin om u, dames en heren, te bedanken. U maakt het mogelijk dat

ik iedere week naar Ulft kan komen en kan genieten van de muziek

die we samen maken. Dank voor uw inzet en uw enthousiasme.
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Ik wil onze solisten uit het koor bedanken, die belangeloos hun

steentje bijdragen aan het welslagen van onze uitvoeringen.

Het bestuur wil ik bedanken voor de prima samenwerking. Ik word

prima op de hoogte gehouden en als het nodig is, naar mijn mening

en advies gevraagd. Ik hoop dat we nog jaren op deze manier samen

mogen werken.

Ik dank Marion die op zoveel terreinen zoveel werk verzet voor ons

koor.

Ik dank de leden van de MUCO voor hun inbreng en hun adviezen

om telkens weer mooie programma’s samen te stellen.

En last but not least heel veel dank aan Henk Bennink. De

rustgevende en punctuele manier waarop hij telkens ons koor

begeleidt, geeft mij als dirigent weer een rustgevend gevoel. Dit is

echt een pianist waar je als dirigent meer dan 100% op kunt

vertrouwen.

Mocht ik iemand vergeten zijn te bedanken die het zeker wel heeft

verdiend, dan hoop ik dat hij / zij mij hiervoor kan vergeven.

Zoals u al uit eerdere passages uit mijn toespraak hebt kunnen

opmaken, hoop ik dat ik nog vele jaren dirigent mag zijn van dit

mooie, gezellige en saamhorige koor!

Ik dank u voor uw aandacht.

Gerard Rutjes - dirigent
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In memoriam Jos Verholt

Op vrijdag 28 januari 2011 kregen wij het droevige bericht dat Jos Verholt,

een zeer trouw lid van ons koor, was overleden. De snelheid waarmee zijn

lichamelijke gesteldheid de laatste tijd verslechterde, heeft ons allen zeer

verrast. Het is nog geen drie maanden geleden dat wij Jos nog op de

repetitie zagen en bij de bezoeken die hij van de leden van het koor kreeg

viel het het op hoe Jos betrokken bij het koor was en hoe strijdvaardig hij

met zijn ziekte omging.

Als dorpsgenoot kwam ik Jos in heel het sociale leven van ons dorp tegen.

Als10-jarige jongen zag ik hem bij de scouting, voortrekkers zoals dat toen

heette, daarna bij St Hubertus, de schutterij, hier in de Petrus en Paulus

kerk als collectant, bij het kerkkoor, Ulfts Mannenkoor, SDOUC en de

laatste 25 jaar bij het Ulfts Gemengd Koor. Een op en top verenigingsmens.

Jos werd in 1986 lid van

het UGK en kort daarna

werd hij al gevraagd om in

het bestuur zitting te

nemen als voorzitter.

Zoals hij was, nam hij

energiek maatregelen om

het toendertijd in een

impasse verkerende Ulfts

Gemengd Koor weer op

de rails te krijgen.

De manier waarop hij dat

deed toonde aan hoe Jos

was. Hij heeft er voor

gezorgd dat de toenmalige

zieke dirigent Adriaan

Hendriks, de oprichter van

UGK, geridderd en

gehuldigd werd en tot

ieders tevredenheid het

dirigeerstokje overdroeg

aan Henk Peppelman.
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Dank zij deze initiatieven kwam er een opgaande lijn in het ledental maar

ook in de prestaties van het Ulfts Gemengd Koor.

Onvergetelijk zijn de concertreizen naar Wenen, Praag en de Eifel die het

koor onder zijn voorzitterschap gemaakt heeft.

Maar het absolute muzikale hoogtepunt uit die periode is geweest de

uitvoering van het Oratorium “Die Schöpfung” van Haydn samen met het

symphonieorkest Flos Campi uit Nijmegen.

Jos heeft toen samen met het bestuur en dirigent een enorme prestatie

geleverd om dit project succesvol te doen slagen.

In 2001 gaf Jos te kennen dat hij het op zijn manier rustiger aan wilde doen.

Hij gaf de voorzittershamer over aan Alois Mecking, maar dat hield niet in

dat wij geen beroep op hem konden doen. Tot het laatst toe heeft hij met

raad en daad onze vereniging gesteund.

Ook als zanger zal het Ulfts Gemengd Koor Jos ontzettend missen, met zijn

mooie basstem bij de bassen van ons koor, maar ook zijn humor, kennis en

inzicht maakte hem tot een zeer symphatiek lid en gesprekspartner.

Wij, het Ulfts Gemengd Koor, wensen jou Irrie, kinderen en kleinkinderen

heel veel sterkte met het dragen van het verlies.

Wij zullen Jos nooit vergeten.

Stef Hermsen

Indrukwekkende gedenkdienst bij de uitvaart van Jos Verholt

Op woensdag 2 februari heeft het Ulfts Gemengd Koor in een

indrukwekkende gedenkdienst afscheid genomen van een markant lid van

ons koor. Jos was bijna 25 jaar lid van ons koor en was zeer aktief binnen

ons koor zoals je kunt lezen in het memoriam elders in dit Koorvenster.

Het UGK was bijna voltallig aanwezig, maar jammer was dat de

verwarming van de kerk stuk was wat veel afbreuk deed aan het geheel.

De herdenkingsdienst werd voorgegaan door Pastor Mia Tankink. Zij

leidde de dienst op de haar zo bekende manier waarin zelfs een gesprek met

de kleinkinderen van Jos en Irrie niet ontbrak.
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Het UGK werd om kwart over negen in de kerk verwacht om ingezongen te

zijn om samen met het Christelijk Zelhems Mannenkoor en het Klein Koor

tijdens het condoleren elk een paar liederen te zingen .

Het Ulfts Gemengd Koor zong voor de dienst “God be in my head” en “Izje

cheruvimy tayno”.

Daarna was het Zelhems mannenkoor aan de beurt. Ondertussen kreeg het

UGK de gelegenheid om Irrie en haar familie te condoleren.

Tijdens de intocht door leden van SDOUC werd door het UGK het SDOUC

lied gezongen en door het Zelhems mannenkoor bij het naar voren gaan,

heel toepasselijk “ Ik zal er zijn”. Verder nog delen van de bekende

“Schubertmis” zoals: “Zum eingang”, “Zum Gloria” en “Zum

Offertorium”. Het UGK zong bij de lichtritus “Zo vriendelijk en veilig als

het licht” en tijdens de collecte “Ich bete an die Macht der Liebe” en onder

de communie “Gott ist die Liebe”. Verder werd er door familie en door de

voorzitters van SDOUC en de beide koren een “In Memoriam”

uitgesproken.

Aan het eind van de dienst werd als slotlied “U zij de glorie” gezongen

waarna in kleine kring Jos is bijgezet op het kerkhof in Heilig

Landstichting bij Nijmegen.

Stef Hermsen

Lieve koorleden

We hebben afscheid moeten nemen van Jos.

Na 48 jaar samen, alleen verder.

Een nieuwe fase in mijn leven.

Mooie herinneringen zijn een steun om dit verlies een plek te

geven.

Ik wil jullie bedanken voor alle steun in de tijd dat Jos ziek was en

na zijn overlijden.

En nogmaals dank voor de prachtige zang tijdens de dienst.

Het heeft mij, en velen met mij, diep geroerd.

Irrie
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Interview met:

Jan Velthausz

Woensdagavond 9 februari 2011 werden we hartelijk

ontvangen door Jan en Yvonne.

Yvonne deelde als gastvrouw koffie met heerlijk

gebak rond en Jan verraste ons met een volgeschreven A-4tje met

zijn levensverhaal. Dit namen we mee als ondersteuning voor het

interview, maar we wilden het ook van Jan zelf horen.

Ik werd geboren als derde kind uit een gezin van acht kinderen (5

jongens en 3 meisjes) op 29 september 1944 in Beek (gem. Bergh) in

het huis van mijn oma.

Mijn ouders woonden in ’s-Heerenberg, maar hun woning werd

tegen het einde van de oorlog gevorderd door de Duitsers, vandaar

dat ze tijdelijk verhuisden naar Beek. Na de oorlog verhuisden ze

weer naar ´s-Heerenberg.

Vanaf 1951 t/m 1954 woonden we weer in Beek om vervolgens te

verhuizen naar Gaanderen i.v.m. een nieuwe baan van mijn vader.

In Gaanderen heb ik 16 jaar gewoond.

Hier ben ik misdienaar geweest zoals bijna

alle katholieke jongens in die tijd.

Ook heb ik vier jaar lang samen met mijn

oudste broer Auke op zaterdag gewerkt bij

Slager Freriks, waarvoor wij vlees rond

moesten brengen.’s Morgens in het dorp en ’s

middags in het buitengebied. Later nam mijn

jongere broer Frank het van Auke over.

Soms mochten wij helpen met worst maken,

de ingrediënten deed de slager er zelf in, want

daar was hij heel secuur in. Aan het eind van

de middag moest het ontvangen geld worden afgedragen. Dan was ik
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altijd een beetje zenuwachtig of ik met het afrekenen niet teveel terug

had gegeven. Maar gelukkig klopte het altijd. Ik vond het leuk om te

doen.

Mijn ouders waren zorgzame mensen; ik kijk terug op een fijne,

gezellige en onbezorgde tijd. Na de Lagere School ging ik naar de

MULO in Terborg. Op 16-jarige leeftijd begon ik op de afdeling

Boekhouding van de DRU te Ulft. Drie jaren later moest ik in

militaire dienst. Ik werd geplaatst bij de

Geneeskundige Dienst.

Na de opleiding van een half jaar kwam ik

terecht in het kleine militaire hospitaal op

vliegbasis Deelen. Daar heb ik met veel

plezier een jaar gewerkt en mijn rijbewijs

gehaald. Ook was ik chauffeur op de ambulance met diverse

uitrukken naar ongevallen tussen Arnhem en Apeldoorn.

Na de militaire dienst wilde ik graag in de verpleging gaan werken.

Mijn vader raadde mij dit af: “mannen in de verpleging werken

meestal in de Psychiatrie en dat zou niets voor mij zijn.”

Toen ben ik teruggegaan naar de DRU en heb gekozen voor een

administratief beroep.

Na jaren ’s avonds diverse boekhoudcursussen gevolgd te hebben in

Doetinchem, maakte ik in 1974 de

overstap naar ATAG in Ulft, alwaar ik tot

mijn prepensioen 31 jaar werkzaam ben

geweest.

Hoe heb je Yvonne ontmoet?

Op het volksdansen heb ik Yvonne leren kennen.

In 1965 ging ik met mijn zus Marian mee naar

Ulvete en later kwam Yvonne erbij via de gidsen.

We hebben vele reisjes gemaakt, maar er was nog

steeds geen vonk. Pas in 1967 kregen wij

verkering. In 1970 zijn wij getrouwd en kwamen

te wonen in de Schoolstraat in Ulft, waar we nu

nog steeds wonen. Wij kregen twee zonen, Michael en Christian en

hebben inmiddels ook drie kleinkinderen.
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Hoe ben je bij het UGK gekomen?

In 1988 ging ik met Yvonne mee, die toen al zes jaar lid was van het

UGK.

Wat vind je van de muziekkeuze?

Leuk, een afwisselend repertoire. Ik zing graag Russisch/Slavische

en klassieke muziek, rustige gedragen muziek.

Mijn favoriete componisten zijn Mozart, Schubert en Beethoven.

Wat vond jij de hoogtepunten van het UGK?

De concertreizen, vooral naar

Wenen en Praag. Eigenlijk alle

concertreizen.

Verder het Oratorium: Die

Schöpfung en de mis van Diabelli.

Heb je nog wensen t.a.v. het

UGK?

Ik zou graag Eine ländliche Concertprobe instuderen.

En ons koor aanmelden voor het Adventszingen in Wenen (met

subsidie van de stad Wenen).

Zing je nog bij meer koren?

Zoals jullie weten zing ik nog bij het Christelijk

Mannenkoor in Zelhem en samen met Yvonne bij Groot

Vocaal in Wehl.

Bespeel je een instrument?

Ja ik speel trekzak (harmonica).

Via buurman Bernhard Koops, die een

trekzak had en af en toe bij ons in de tuin

kwam spelen, kreeg ik de smaak te pakken en

heb er toen zelf één gekocht en het mij zelf

aangeleerd.

Vroeger heb ik bij de Hohner Boys nog een half jaar mondharmonica

gespeeld.
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Nu treed ik af en toe met mijn trekzak op samen met mijn zus Marian

in verzorgingshuizen.

En natuurlijk op de feestjes van het UGK.

Ga je graag op vakantie?

Eigenlijk ben ik een huismus, maar ik heb al veel reizen

gemaakt o.a. naar Californië, Aruba, Curacao. Nu

maken we korte stedentrips in Europa.

Volg je de politiek?

Ja, ik lees er veel over en volg zowel de binnenlandse, als de

buitenlandse politiek.

Doe je aan sport?

Wij wandelen samen iedere dag een uur en als het weer mooier

wordt, gaan we graag fietsen.

Zelf maakte ik al vroeg “verre” fietstochten. Toen ik 16 jaar was

gingen we met vier vrienden met de tent naar Valkenburg met 100

gulden op zak. De fietstocht liep zo gesmeerd, dat we besloten door

te fietsen naar Parijs. Daar zijn we nooit aangekomen, in Reims

kreeg ik bandenpech. Met een riem van een fototas hebben we de

band

provisorisch

geplakt;

daardoor

werkten de

remmen niet

goed meer.

Toen ik van een heuvel afkwam (mijn vrienden waren inmiddels al

beneden) moest ik in de bocht remmen voor een kudde koeien, maar

ik belandde er middenin. Mijn vrienden hadden hierover de grootste

lol.

Vanuit Frankrijk stuurde ik een kaart naar huis. Mijn ouders, die

dachten dat wij in Valkenburg waren, waren ongerust. Nu ik zelf

kinderen heb, begrijp ik waarom. Nu heb ik zelf dat gevoel, terwijl

we tegenwoordig contact kunnen krijgen tijdens vakanties.
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Wat zijn je hobby’s?

Fotograferen en daar een album van maken,

vooral van de kleinkinderen.

Jan liet deze albums aan ons zien. Ze zagen er

professioneel uit.

EHBO

Oppassen

Zingen.

Wat zijn je goede/slechte eigenschappen?

Mijn goede eigenschappen zijn soms mijn slechte eigenschappen en

mijn slechte eigenschappen zijn soms mijn goede. Dit zijn de

woorden van mijn schoondochter.

Waar heb je een hekel aan?

Ik erger me aan de vernielzucht van jongelui.

Toen de schaal met lekkere hartige hapjes en het schaaltje met

chocolade toffees leeg waren, was het al laat in de avond. Wij

wensten hen welterusten en bedankten hen voor de gastvrijheid.

Wilma en Leny

Gisterochtend, rond zeven uur, kwamen er twee werkmannen van de KPN de straat

ingereden.

De één groef een sleuf, de ander gooide die direct weer dicht.

Dit ging zo de hele dag, door de hele straat.

Je begrijpt dat ik even naar ze toe ben gegaan, vlak voordat ze vertrokken.

Ik heb ze gevraagd, wat nu eigenlijk het doel van hun werkzaamheden betrof.

Wat denk je, dat ik als antwoord kreeg?

“We hebben draadloos internet aangelegd.”
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Verslag van het Kerstconcert 17 december 2010 in de R.K. St.

Martinuskerk te Gendringen

Door het Kerkkoor van de St. Martinuskerk o.l.v. Cindy Meijer en het Ulfts
Gemengd Koor o.l.v. Gerard Rutjes.
Pianobegeleiding: Henk Bennink .

We begonnen om 19.15 uur met inzingen en namen daarna een aantal
liederen door, waarbij de puntjes nog op de i gezet moesten worden.
Ondanks het winterse weer was de kerk goed gevuld en begon het concert
om 20.00 uur.

Het kerkkoor van de St.Martinuskerk opende het concert met het sfeervolle
“Stille Nacht” van Franz Gruber. Daarna volgde het “Dormi dormi bel
bambin” en “Hoe leit dit kindeke”. Erg verrassend en mooi was “Song of
Peace” van Peter Vasks, daarna werd “Heilige Nacht” van Johann F.
Reichardt gedragen gezongen. “t Is geboren het goddelijk kind” van Hernri
P. Büsser klonk weer erg vrolijk, daarna werd “Still, still, still” gezongen.
Dit bleek toch een vrij moeilijk lied om te zingen. Het koor sloot af met het
altijd mooie “Ave Verum Corpus” van W.A. Mozart.

Het Ulfts Gemengd Koor zong daarna samen met het kerkkoor het
“Resonet in Laudibus” van W.A. Mozart.

Daarna begonnen het UGK met haar optreden.
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We openden met “Angelus ad Virginem” van Andrew Carter en daarna
zongen we “Ave Maria” van Malcolm Archer. Beide nummers werden
goed gezongen, daarna ging het verder met het prachtige “Behold, I Bring
You Good Tidings” van Sir John Goss, volgens mij in de goede cadans,
zoals Gerard het altijd zegt. Ook het “0 Holy Night” van Tom Howard is
een prachtig kerstlied. Daarna ging het koor verder met “This Holy
Christmas Night” van Loyd Larson en met “Puer natus est” van Anton
Diabelli. We sloten ons gedeelte af met “Tollite Hostias” van Saint-Saëns.
Al de drie nummers werden goed gezongen.

Ons koor zong vervolgens samen met het kerkkoor “Transeamus” van
Joseph Schnabel o.l.v. Cindy Meijer, dit lied werd door beide koren goed
uitgevoerd.
Als laatste lied werd door ons koor en het kerkkoor het “O, du fröhliche”
van J. Dantello samen met de aanwezigen in de kerk gezongen. Dit was wel
een van de hoogtepunten van deze prachtige avond. Beide koren kregen
met recht een staande ovatie.

We mogen natuurlijk Henk Bennink niet vergeten, die beide koren weer op
een geweldige manier begeleidde op de piano. Ook onze dirigent Gerard
Rutjes, die zoals altijd met veel enthousiasme en passie ons koor door dit
concert leidde, mogen we zeker niet vergeten.

Na afloop werden we nog getrakteerd op een lekker kopje koffie, thee en/of
Glühwein met een heerlijk stuk krentenbrood.

Met vriendelijke groet Astrid Heuvels

Verslag kerstconcert in Zorgcentrum Debbeshoek

Door een sneeuwwit Ulft reden wij op maandag 20 december 2010 naar

Zorgcentrum Debbeshoek om daar een Kerstconcert te geven. Het was een

plaatje om door de met sneeuw bedekte straten te rijden, het versterkte het

gevoel dat het al snel Kerstmis zou zijn.

Maar het was niet alleen mooi, er waren ook minder leuke dingen. Gerard

zat door een ongeluk vast in de file en kon er niet op tijd zijn. En ook de

koorleden hadden moeite met de gladheid. Maar ze namen wel allemaal de

moeite om er te komen en zo stond er weer een groot koor klaar.

Na het inzingen liepen we naar de zaal waar veel bewoners van

Debbeshoek klaar zaten voor ons optreden. Karen, een medewerkster van
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Debbeshoek heette iedereen welkom en introduceerde het UGK. Daarna

begonnen wij onder leiding van Alois Mecking met “Wij komen tezamen”.

Dit lied werd samen met de mensen in de zaal gezongen.

Als eerste lied stond “Angelus ad Virginem” op ons programma. Net voor

we het tweede lied wilden gaan zingen, kon Alois (die het overigens

uitstekend deed) het stokje overgeven aan Gerard.

Voor elk lied, dat we zongen, legde Gerard uit waar het lied over ging en

waardoor het was ontstaan.

Het tweede lied was “Ave Maria” en het volgende “Maria die soude”.

Na “Behold, I Bring You Good Tidings” zongen wij “Resonet”. Dit laatste

lied was ook bekend bij de bewoners, want het werd vol overgave

meegezongen. Het derde lied was “O Holy night”.

Samen met ons publiek zongen wij toen “Eer zij God in deze dagen”.

Daarna was er een pauze en kregen wij een lekkere kop koffie of een

frisdrankje.

Na de pauze begonnen wij met “This Holy Christmas Night” en het “Mariä

Wiegenlied”.

“De herdertjes lagen bij nachte” werd weer met de bewoners gezongen. Het

blaadje met tekst, dat ze hadden gekregen, gebruikten ze niet. Het viel mij

op dat dit lied door iedereen uit het hoofd werd meegezongen.

“Puer Natus est”, “Entre le boeuf et l’ane gris”, “Tollite Hostias” en

“Transeamus” waren de laatste vier liedjes van ons kerstconcert.
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Het sluitstuk is zoals altijd “Stille Nacht”, de lampen gingen op dimlicht,

hetgeen de juiste sfeer bracht.

Samen met alle mensen in de zaal werd dit nog altijd bijzondere lied

gezongen.

Het was een prachtig en sfeervol concert met natuurlijk de inspirerende

begeleiding van Henk Bennink.

Na het concert was er nog tijd voor een drankje, het uitdelen van het

Koorvenster, het zingen voor de jarigen van december, het doorgeven van

de pen (een splinternieuwe), het kiezen van de winnaar van de puzzel, de

zaken die normaal na de wekelijkse repetitie worden afgehandeld.

Iedereen wenste elkaar fijne feestdagen en ging op weg naar huis.

Wilma

Verslag feestavond op 3 januari 2011
Lokatie: “’t Hemeltje”

We werden ontvangen met een glas champagne, een kop koffie en een plak

cake. Een hartelijk weerzien met onderlinge begroetingen en we wensten

elkaar een goed en gelukkig Nieuwjaar.

De opening werd verricht door niet minder dan onze voorzitter Stef die

tevens de ingezonden kerst- en nieuwjaarskaarten voorlas.

Daarna ging hij over naar het belangrijke deel van de avond: de huldiging

van 4 koorleden die in 2010 een jubileum vierden.

Dat waren: Diny Jansen 12 ½ jaar lid, Stien Liebrand en Irrie Verholt 25

jaar lid en Jos Messink 40 jaar trouw lidmaatschap. Jammer was het dat

Irrie Verholt door familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn.

Natuurlijk was daar begrip voor. Ook voor haar golden natuurlijk de

felicitaties met haar 25-jarig lidmaatschap.

Allen kregen voor hun verdiensten een oorkonde en een bos mooie

bloemen aangeboden.

En natuurlijk namen aansluitend de jubilarissen de felicitaties van alle

leden in ontvangst met de nodige kussen en handdrukken. Het welbekende

“Zij leven lang” werd hen toegezongen als slot van het officiële gedeelte.
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Inmiddels was

iedereen voorzien

van een borrel.

De avond werd

voortgezet door het

duo Leo en Ans met

het zingen van het

mooie “Somewhere

between” begeleid

door Leo op zijn

gitaar.

De dirigent, die wat

later binnenkwam,

wenste iedereen persoonlijk een goed Nieuwjaar.

De stemming werd verhoogd door Alois en Jan die met het schone weloude

lied “Johanna”, begeleid met de trekzak, het koor aan het zingen brachten.

Al kwebbelend werden we gedurende de avond getrakteerd op Griekse

attracties van Astrid. De champagne was een traktatie van Truus, Netty,

Hermien en Annie. De cake/kruidkoek, hapjes en warme hap kwamen uit

de kas.

Annie en Maria lieten zich ook van hun talentvolle kant zien met als thema

een extra toelichting op sommige leden met hun wel en wee. Speciale

aandacht werd gevraagd voor de toonaangevende instructies van onze

dirigent Gerard.

Ook Astrid wist de zaal stil te krijgen met haar zangstem met het zingen

van het lied “Cockles and Mussels” waarbij Jan Velthausz haar begeleidde

op zijn trekzak.

Het koor bleef even later niet achter en stemde in met het niet te vermijden

Ulfts volkslied en aansluitend het Wiekense volkslied.

Wim Ratering bleek een verteller uit de kunst. Hij bracht de sketch “Umdat

ik niks meer had te doen”. Hij was zich daarbij kennelijk niet bewust van

z’n vele taken en verplichtingen die hij huiswaarts uitvoerde en zo toch nog

helemaal K.O. in bed belandde ’s avonds.

Intermezzo: Kwebbeltied voor het koor.

Even later kwamen de altijd zorgende Maria met Annie met een grote

koffer vanuit het café in de zaal opduiken en gingen naar voren. In de
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koffer bevonden zich de vergeten kledingstukken die in het hotel in Brugge

waren blijven liggen. De kledingstukken werden één voor één

teruggegeven aan de eigenaar of eigenaresse. Ondersteund door Annie

wisten ze precies welke kleding bij welke persoon hoorde. Zo zie je maar

weer wat er zoal te verbergen valt onder de mooie bovenkleding.

Het UGK zou het UGK niet zijn als er niet gelachen en gezongen werd.

Vanuit de oude tijd. Over de Olde Hut die in het dörpken te dampen stond,

de canons van “Den uil die in de olmen zat” met de

koekoekoekoekoekoekoekoe als roep luid en duidelijk. “De haan is dood”

klonk wel erg vrolijk maar met “Catootje naar de botermarkt” kun je er wel

vanuit gaan gepakt te worden door een paar heksen achter uit de zaal.

Aansluitend werden nog wat meer liederen gezongen en hapjes en drankjes

genuttigd.

Aan het eind van de avond werden onze dirigent Gerard en zijn vrouw Ine

uitgezwaaid en onder het zingen van het lied “Adieu” verlieten ze de zaal.

Zo beëindigde ook het koor wat later, onder het genot van een broodje

kroket, de feestavond.

Bedankt muzikale begeleiding.

Het was weer bijzonder gezellig.

Hartelijk dank aan Gerard, onze dirigent, samen met z’n vrouw voor hun

komst.

Hartelijk dank aan hen die deze gezellige avond mogelijk hebben gemaakt.

Liesbeth Bolk
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Kort verslag jaarvergadering UGK op 21 februari 2011

Aanwezig:

Het voltallige bestuur, Gerard Rutjes ( dirigent), en een groot aantal

leden.

Opening:

De voorzitter Stef Hermsen opent de vergadering en heet ons allen

van harte welkom en hoopt op een gezellige en vruchtbare

vergadering.

We houden 1 minuut stilte om Jos Verholt te gedenken die overleden

is op 28 januari j.l. Hij zou vandaag jarig zijn geweest.

Jaarverslagen:

De diverse verslagen van de secretaris en de penningmeester en de

nieuwe begroting worden goedgekeurd.

De nieuwe kascontrôlecommissie wordt gevormd door Anton Visser

en Leny van de Kamp.

Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: Stien Liebrand (penningmeester) en Frans

van Hal.

Beide zijn bij acclamatie gekozen. De voorzitter dankt hen beide en

wenst hen verder veel succes en hoopt weer op een prettige

samenwerking de komende tijd.

Verslag kledingcommissie:

Voor de dames wordt voorgesteld nieuwe ecru-kleurige sjaaltjes aan

te schaffen en voor de kerst wordt er gekeken naar rode corsages

voor de dames en rode strikken voor de heren.

Verslag Muco:

Marion Leijzer leest het verslag voor.

Hierin wordt verteld wat er komende jaar zoal aan muziekwerken op
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het programma staan. (Zie voor samenvatting van het verslag elders

in dit koorvenster).

Marion krijgt als dank voor haar vele werk als bibliothecaris een

cadeaubon en een boeket bloemen.

Verslag koorvenster: de redactie vraagt om meer inbreng van de

leden.

Laat iedereen eens een stukje schrijven over een activiteit.

Alois Mecking die al 15 jaar de eindredactie heeft van het

koorvenster, dankt de redaktieleden voor hun inzet en medewerking

en zegt het nog steeds met veel plezier te doen.

Activiteiten voor 2011

Die leest u elders in dit koorvenster.

Woord van de dirigent Gerard Rutjes:

Zie hiervoor de “Smalltalk”.

Afsluiting: De voorzitter Stef Hermsen sluit om 22.30 uur de

vergadering en dankt iedereen voor de aandacht en hoopt dat de

vergadering naar ieders wens was. Het bestuur gaat aan het werk met

de opdrachten.

Hij wenst iedereen wel thuis.

Maria Ketelaar (secretaris)
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MUCO jaarverslag van maart 2010 t/m februari 2011

Voor de nieuwe leden onder ons even in het kort wat de MUCO

inhoudt:

De MUCO staat voor muziekcommissie. Hierin hebben zitting: de

dirigent, een bestuurslid, en 3 leden uit het koor. Wij houden ons

voornamelijk bezig met het uitzoeken van programma’s voor

concerten, en het aanreiken van nieuw repertoire. De dirigent zorgt

daarnaast ook voor de indeling van de concerten en levert de teksten

aan voor de ladyspeaker.

Ook leden kunnen muziek inbrengen via de muziekcommissie.

De dirigent is in het geheel de eindverantwoordelijke.

Namens het bestuur zit Frans in de commissie, hij brengt waar nodig

vanuit het bestuur punten in en het besprokene wordt

teruggekoppeld, mondeling maar ook via het verslag dat van iedere

bijeenkomst wordt gemaakt.

Aan de hand van een agenda bespreken we onze punten.

De MUCO heeft de afgelopen periode 6 x vergaderd.

Daarnaast werden er via de e mail en/of mondeling nog de nodige

zaken behandeld. Recent voorbeeld hierbij was de bespreking van de

uitvaartdienst van Jos Verholt. In een kort tijdbestek werd door

bestuur, dirigent en ondergetekende overlegd welke liederen het koor

tijdens deze dienst zou gaan zingen.

2010

Maandag 29 maart

Bespreking programma voor Brugge.

Bespreking programma van 16 mei in samenwerking met het

kinderkoor van de Ulftse Nachtegalen.

Maandag 30 augustus.

Op de agenda stond genoteerd: Brugge.

Vaststellen van het programma.

Beslissen wel of niet een digitale piano meenemen.
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Maandag 27 september.

Bespreking kerstrepertoire voor 18 december samen met het

kerkkoor van Gendringen.

Bespreking programma voor het kerstconcert op 20 december in de

Debbeshoek.

Maandag 15 november.

Uitzoeken nieuw repertoire.

Bepalen welke muziek wel en niet in de repetitiemap moet.

Na het beluisteren van enkele cd’s gekozen om enkele nieuwe

muziekstukken aan te schaffen.

2011

Maandag 17 januari.

Bespreking programma voor het zangersfestival op 13 mei en

vaststellen van het programma.

Bespreking voor- of najaarsjaarsconcert wanneer en waar. Voorstel

datum rond de 13de mei in samenwerking met Kerstin Jansen.

Bespreking traditionele kerstconcert op 18 december in de St.

Antoniuskerk. UGK heeft in 2011 de organisatie. Voorstel: het

Weihnachtsoratorium van H.F. Müller.

Agendapunt: “hoe verder in de toekomst” wordt doorgeschoven naar

de volgende vergadering.

Maandag 7 februari.

Bijeenkomst samen met het bestuur.

Besproken werd de werkwijze wie wat doet, wat zijn de grondregels

van de MUCO, wie neemt het initiatief, en wat wordt van het bestuur

verwacht en wat van de MUCO.

Hoe komt een lange termijn planning tot stand.

Het bestuur regelt alles wat met de organisatie van het koor te maken

heeft.

Karakter of naam van een concert of thema wordt met bestuur en

MUCO besproken.
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Evenals de invulling van concerten, serenades, missen enz.

Het programma wordt door de MUCO gedaan.

Het beleid van het bestuur is te streven naar minimaal 3 concerten

per jaar. Een belangrijk punt is om ieder concert van tevoren te

bespreken met de dirigent.

In 2013 bestaat UGK 60 jaar:

Enkele ideeën zijn al eens besproken maar nog niet concreet

vastgelegd.

Dit geeft mij meteen de gelegenheid om dit verslag te besluiten met

het verzoek aan u allen:

-denk met ons mee, geef suggesties door aan bestuur of dirigent, daar

kunnen we allen ons voordeel mee doen. Ook het aanreiken van

nieuwe muziek is en blijft welkom.

Aan het eind van dit verslag wil ik als bibliothecaris nog enige

woorden tot u spreken a.h.v. het huishoudelijk reglement:

Wees zuinig op de repetitiemap en de koorwerken.

Er moet toch een mogelijkheid zijn dat de map tijdens de repetitie

dicht blijft. Wat te denken van extra hoesjes voor de muziek waar een

filestrip aanzit. Of wanneer de map te zwaar is gebruik een

snelhechter voor die muziek die je uit de map wilt halen, een ander

alternatief is nog het gebruiken van een lessenaar.

Gebruik de map niet als archief, en gelieve de nummers op volgorde

in de map houden.

Helaas kom ik muziekstukken tegen die als agenda gebruikt worden,

tijden en data staan erop geschreven.

Controleer elke nieuwe index. Welke muziek kan eruit en welke

muziek ontbreekt.
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Bij het ontbreken van partituren tijdig doorgeven aan mij. Bij het

inleveren van muziek geen maanden erover heen laten gaan. We zijn

nu muziek tegengekomen die al veel eerder ingeleverd moest

worden.

Bij het maken van aantekeningen uitsluitend een potlood gebruiken

en wanneer je een accentueerstift gebruikt dan gelieve met geel en

het liefst niet op originele partituren. Een kopie is makkelijker en

goedkoper te vervangen dan een originele partituur.

Heb je aantekeningen gemaakt zet dan je naam linksboven met

potlood op de partituur. Voor mij en diegene die mij helpen scheelt

het aanzienlijk veel werk om uit te zoeken van wie welk muziekstuk

is. We komen muziek tegen waarop met pen of stift is geschreven.

NIET DOEN!!!

Mijn werk als bibliothecaris kan ik alleen maar goed doen als een

ieder zijn of haar medewerking hieraan wil verlenen. Er is al veel en

vaak over geschreven in het koorvenster of gezegd op de repetitie,

hoe het niet moet en hoe wel. Ik heb soms het gevoel dat het tegen

dovemansoren is want er wordt gewoonweg niet naar geluisterd of

gehandeld. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen.

Ik steek er behoorlijk veel tijd in om het goed te doen, dat voel ik als

mijn plicht maar ook omdat ik het wil. De laatste tijd zit ik er echter

over te denken om het nog een jaar aan te zien of er verbetering

komt, zo niet dan stop ik ermee. Het klinkt hard maar het is, denk ik,

voor mij de enige manier om er plezier in te houden.

Marion Leijzer
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Componisten en composities

Jetse Bremer werd geboren op 9 mei 1959 te Heerenveen.

Zijn belangstelling ging aanvankelijk uit naar trompet, daarna echter
steeds meer naar piano en compositie. In 1977 begon hij een
opleiding aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle. Na een korte
periode schoolmuziek schakelde hij over op zang met bijvak viool.

Vanaf zijn 16de werkte Bremer al met koren. Hij was als tenor
verbonden aan het Nederlands Kamerkoor te Amsterdam. Naast
componeren en arrangeren van vocale muziek is hij tevens dirigent
van diverse koren.
Zijn schrijven is beïnvloed door zijn ervaringen als trompettist,
violist, zanger, zijn 12-jarige verbintenis als tenor in het klassieke
Nederlands Kamerkoor en zijn ervaringen als pianist en dirigent in
de musicals “West Side Story” en ”Joe”.

Veel heeft hij in opdracht van vocale ensembles geschreven, zowel
voor professionele als amateurgezelschappen. De stijlen variëren van
jazz, pop tot klassiek en hedendaags.
Bekend geworden voor een groot publiek zijn de Cd’s van het
Nederlands Kamerkoor met zijn bewerkingen van Nederlandse
volksliedjes en Kerstliedjes.

De laatste jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd op
avondvullende werken als “Schudden voor gebruik” en “Zand
erover”, waarin het koor het leeuwenaandeel heeft.

Op dit moment is Jetse Bremer dirigent van” Fem@il” in Almere,
“Close up” in Alkmaar, Koor van het jaar 2003-2004 en de vocale
mannengroep THEDUTCHMEN”in Utrecht.

Het Ulfts Gemengd Koor heeft momenteel “Een vrijer aan de deur”
van Jetse Bremer in studie.

Riet Kamphuis
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Mrs. Andante

Geluk

Geluk is iets om met anderen te delen,

en niet om je eigen ego te strelen.

Geluk moet je koesteren als je dierbaarste bezit,

het is iets wat in de kleinste dingen zit.

Het kan een lach zijn van een kind,

of een euro die je op straat vindt.

Een zonnestraal die schijnt op je gezicht,

een vriendelijk woord of een gedicht.

Een vriendelijk gesproken woord,

of een leuk verhaal wat je hebt gehoord.

Een lied samen gezongen

Of je welkom voelen bij een ander.

Daarom laat het geluk in je leven komen,

en koester het zelfs in je dromen.
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JIJ BENT BIJZONDER ……

JIJ

bent bijzonder

als je gewoon bent

als je ijdel bent

als je boos bent

als je druk bent

als je ziek bent

als je liefdevol bent

als je verdrietig of bang bent en

dat vooral niet wilt laten merken.

JIJ

bent bijzonder

omdat altijd blijkt

dat je iets op JOUW wijze

doet …

en dat is meestal heel wijs.

Meer dan bijzonder kun je toch niet zijn?!

Wat wens je nog meer als je beseft dat JIJ

al bijzonder bent …

Tot de volgende keer maar weer!
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Wie is wie...............?
Eerst maar even de

oplossing van de

foto uit het vorige

koorvenster. De

jongeman in het

vliegtuigje was Jan

Jansen. Jan

Velthausz en

Yvonne hadden de

cryptische

omschrijving goed

gelezen want ze

vertelden dat ze

wisten dat Jan een

hekel had aan

vliegen en dat hij

met zijn hele

familie op

vliegvakantie naar

Turkije was

geweest. Eerst

hadden ze nog aan

Herman Heuvels

gedacht maar die

viel dus daarom af.

Thea Kraan had het

overigens ook goed.

Deze keer een meisje. Normaal vraag ik aan één van de leden of ze

nog een mooie jeugdfoto hebben die ik voor deze rubriek kan

gebruiken. Maar deze foto vond ik tussen 1800 oude negatieven van

Harrie Kuipers, hij was de dorpsfotograaf zo’n 60 jaar geleden in

Ulft.

Stef
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Ik geef de door

Ik ben geboren op 2 januari 1960 in Doetinchem. Ik heb daar tot mijn

4e jaar gewoond.

Daarna verhuisden we naar Silvolde. Ik ben daar naar de Hyacintha

kleuterschool gegaan en vervolgens de St.Clara lagere school. Toen

ik 10 jaar was en in de 4e klas zat, verhuisden we naar de

“jongensschool” aan de Ulftseweg te Silvolde.

Daar waren een paar vervelende jongens en aangezien ik een heel

verlegen meisje was en niets durfde te zeggen, was dit geen leuke

periode voor mij.

Na de lagere school ben ik naar de huishoudschool gegaan, waar ik

met veel plezier naar toe ging. Nadien ging ik naar de Streekschool

in Doetinchem en ben ik het kappersvak in gerold. Vandaar uit werd

ik doorgestuurd naar de dagschool in Arnhem, omdat ik een van de

betere leerlingen was en zodoende ook eerder examen kon doen. Ik

heb daar ook het herenvak gevolgd en visagie gedaan.

Tot op de dag van vandaag werk ik nog steeds als kapster en volg

nog steeds de nieuwste modetrends.

Tja, en dan krijg je verkering en uitgerekend ook nog met mijn

buurjongen (Herman).

Ik was stapel op hem (nog steeds trouwens) en na 2 jaar verkering

hebben we ons op 2e kerstdag 1979 verloofd en 1982 zijn we

getrouwd.

Mijn schoonmoeder, die destijds zong bij gemengd koor “Kunst en

Vriendschap” uit Silvolde zei tegen mij: “jij kunt wel aardig zingen,

heb je geen zin om eens een keer mee te gaan naar ons koor?” Dat

leek me wel wat. Na een paar jaar mocht ik daar mijn eerste solo

zingen van dirigent Johan Radstake. Dat nummer was “Hab ich nur

deine Liebe” van Franz von Suppé. Ook heb ik geregeld duetten

gezongen met Theo Overgoor uit Gendringen. Dat waren prachtige
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jaren. Daarna ben ik ook nog zanglessen gaan volgen bij Antoinette

Tiemessen en Mariët Wasser. Tja en toen kwamen intussen onze

kindertjes en ben ik met zangles gestopt.

Nadat de kinderen wat groter werden, ben ik naar opera en

operettevereniging (OODEO) in Doetinchem gegaan. Dat waren echt

heel mooie jaren, we hebben er diverse operettes gezongen,

waaronder “Der Zigeunerbaron” en “Die lustige Witwe”.

Mijn eerste grote rol kreeg ik in “Der Zigeunerbaron”, waarin ik de

rol van Mirabella speelde.

Ook heb ik samen met enkele andere dameskoorleden het

”Grisettenlied” uit “Die lustige Witwe” met Marco Bakker gezongen,

wat was ik zenuwachtig, maar Marco stelde ons allemaal gerust en

het was heel bijzonder om te doen.

OODEO werd vervolgens uitgenodigd om mee te werken aan de

Sylvesterconcerten, waarin Marco Bakker ook zong. We toerden

door heel Nederland. Het hoogtepunt was wel het concert, dat we

gaven in het Concertgebouw in Amsterdam.

In 2006 werd ik gevraagd door Con Brio uit Etten om mee te zingen

in de “Carmina Burana” in de Houtkamphal in Doetinchem. Dit was

een geweldig megaspektakel.

En al zingend de jaren door ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij

het UGK, waar ik met heel veel plezier naar toe ga en hoop hier nog

vele jaren te mogen zingen.

Groetjes Astrid Heuvels

Ik geef de door aan Jan Jansen
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Hemochromatose (IJzerstapelingsziekte)

Ik schrijf dit stukje omdat verschillende leden mij gevraagd hebben, welke ziekte

mijn vrouw Agnes heeft.

Hemochromatose is een erfelijke ziekte waarvan ongeveer 10% van de

Nederlandse bevolking drager is. Voor de duidelijkheid dragers hebben geen

ziekteverschijnselen, maar kunnen de ziekte wel doorgeven. Als man en vrouw

drager zijn dan hebben de kinderen 25% kans om lijder te zijn. Dit zijn er in

Nederland ongeveer 80.000. Van deze lijders zijn ongeveer 8000 ook patiënt en

hebben klachten.

Zoals de naam al aangeeft bestaat de ziekte uit een verhoogde opname van ijzer uit

het voedsel. Dit ijzer wordt opgeslagen in allerlei organen van het lichaam. Het

lichaam wordt, bij niet behandelen, vergiftigd door het ijzer waardoor men kan

overlijden. Het ijzer kan opgeslagen worden in de lever, het hart, de spieren, de

gewrichten en de hersenen. De meest algemene klacht van deze ziekte is grote

vermoeidheid en verder vaak gewrichtsklachten.

Aan het HB (hemoglobinegehalte ) van het bloed is niet te zien of er teveel ijzer is

opgeslagen, dit is wel te zien aan het ferritinegehalte. Als dit te hoog is dan moet

dit behandeld worden door heel middeleeuws aderlaten. Door elke keer een halve

liter bloed af te tappen moeten rode bloedlichaampjes weer aangemaakt worden,

waarvoor ijzer uit de voorraad nodig is.

De ziekte kan tegenwoordig via het DNA worden ontdekt, zowel voor dragers als

voor lijders.

Bij mannen begint de ijzerstapeling meestal nadat ze uit de groei zijn zo rond de 20

jaar. Bij vrouwen begint de stapeling vaak pas, nadat ze in de overgang komen,

omdat ze via de menstruatie een soort “natuurlijke aderlating” hebben.

Bij Agnes is het ijzer vooral in de gewrichten gaan zitten, waardoor het gaat

“roesten” en deze chronisch ontstoken zijn, waardoor het kraakbeen wordt

aangetast.

Gelukkig kunnen tegenwoordig de meeste gewrichten worden vervangen door

protheses.

Agnes heeft twee heup-, twee knie-, twee enkel-, en drie vingerprotheses.

De enkelprotheses bleven ook na 6 jaar nog steeds pijn geven, waardoor ze er weer

uit moeten en de enkels vastgezet worden. De linkerenkel is al gebeurd en de

rechter gaat over een paar maanden onder het mes.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website www.hemochromatose.nl van de

Hemochromatose patiëntenvereniging HVN.

Ik ben redacteur van het patiëntenblad “IJzerwijzer” en de website.

Anton Visser
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Wijze gezegden

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,

maar het moet voorwaarts worden geleefd.

Niet het zoeken van de waarheid is de kunst,

het gaat er om haar te leren verdragen.

Een kleine daad heeft meer gewicht

dan duizend grote woorden.

De ideale dag komt nooit!

De ideale dag is vandaag als wij er dat van maken.

Iemand die steeds alles zwart op wit wil hebben

leeft in een kleurloos bestaan.

Niets maakt sneller oud dan de voortdurende

gedachte dat men oud wordt.

Wie met mensen omgaat als pionnen

ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.

Soms moet je een grote sprong wagen.

Een kloof kun je niet trotseren met kleine sprongetjes.

Laat ons een oase zijn, waar men enthousiast is over het leven,

ook als het veel moeite kost…

Verzameld door

Riet Kamphuis
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Puzzelpagina

Oplossing puzzel uit het vorige nummer:

Monnikkendam; Bodegraven; Zwijndrecht; Elspeet;
Zandvoort; Eibergen; Utrecht; Boskoop; Hindelopen;
Rotterdam; Acht(maal); Balgoij; Elshout (Lieshout,
Mariahout); Bergharen; Bruinisse; Deventer; Enter (Huizen);
Dodewaard; Koewacht.

Er zijn 18 oplossingen binnengekomen.waarvan er 11
helemaal goed waren.
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Er is er een

jarig

hoera,

hoera,

dat kun je

wel zien

dat is . .

. . .
April

7 Jo van Aken

10 Els Geurts

13 Leo Bussink
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Mei

7 Thea Holtus

11 Paul Cusveller

16 Riet Kamphuis

19 Gerard Koster

25 Wim Ratering

26 Eli Timmerman

Juni

18 Riet Ratering

21 Theo Jansen

24 Wilhelmien Wissink


